CONSILIUL LOCAL BOZIORU –

PROIECT DE HOTĂRÂRE 19/2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU
_________CONSILIUL LOCAL BOZIORU___________

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania de Apa S.A. Buzău
Consiliul Local al Comunei Bozioru, judetul Buzău, întrunit în
şedinţă, legal constituită,
Având în vedere:
§ referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru, în calitatea sa
de iniţiator, înregistrat sub nr.1.737/26.05.2022;
§ raportul compartimentului de specialitate nr.1.738/26.05.2022 din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
§ Avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Bozioru, date în termenul legal;
§ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 10
şi art. 23 al. (1) lit. a), art. 24 al. (1) lit. b), art. 28 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 17, art. 18 al. (2), articolelor
21 - 24 şi art. 42 al. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare,
§ Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind
atribuirea directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
§ Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008”;
În temeiul art. 129 al. 2 lit. d), al. 7 lit. n), precum şi art. 139 al. 3 din
OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei BOZIORU anexat
ca Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 - Aprobă încredinţarea gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare, dupa caz, al comunei BOZIORU precum si atribuirea
directa a contractului de delegare a gestiunii serviciilor către Compania de
Apa S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, str. Spiru Haret, nr.6, înmatriculată la
Registrul Comerţului sub nr J10/1610/2007, CUI RO 22987337.
Art. 3 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare („Contractul de Delegare”), în forma
prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între comuna
BOZIORU pe de o parte şi Compania de Apă S.A. Buzău, pe de altă parte.

Art. 4. Aprobă Strategia de tarifare a serviciilor prevăzută în Anexa 3
la prezenta hotărâre.
Art. 5. Aprobă prețul pentru serviciul de apă aferent anului 2022, având
la baza Decizia ANRSC nr. 181/17.1.2021, după cum urmează:
Preț apă potabilă: - cu TVA : 7,06 lei/mc
- fără TVA: 6,48 lei/mc
Art. 6. Aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al comunei
Bozioru aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al
comunei Bozioru, care vor fi incredintate prin Contractul de Delegare către
Compania de Apa SA Buzău. Lista bunurilor incredintate se anexează ca
Anexa 4 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de Delegare,
Art. 7. Dreptul de trecere pentru utilităţi asupra terenurilor afectate
de lucrările de execuţie, reabilitare, întreţinere şi exploatare a tuturor
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare apartinând unităţii
administrativ teritoriale BOZIORU se exercită de Compania de Apa SA
Buzău, cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent
de titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor. In cazul terenurilor
aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de
componentele sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, eventualele
despăgubiri ce vor fi solicitate de proprietarii terenurilor vor fi suportate de
unitatea administrativ teritoriala, în calitate de proprietar al sistemelor.
Art 8. Aprobă punerea la dispoziție a unui spațiu în vederea Stabilirii
punctului de lucru – Atelier instalaţii sanitare, din incinta atelierului auto
al Primăriei comunei Bozioru.
Art. 9. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Buzau 2008” , cu sediul în Buzau, str. Ion Baiesu, bl. 4-5, înscrisă în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Buzau cu
Certificat nr. 16/2008, CIF 23601468, al cărei membru este municipiul
BUZĂU, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal,
în numele şi pe seama comunei BOZIORU.
Art. 10. Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Local BOZIORU vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Nr.19/26.05.2022
Bozioru
Iniţiator:
PRIMAR,
GRIGORE Valentin
…………………….

AVIZAT
Secretar General Comună
OPREA Mirela
…………………..

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU
__________PRIMAR____________
website :www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com

tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

Nr.1.757/26.05.2022
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania de Apa S.A. Buzau

Stimaţi consilieri!
Legalitatea proiectului de hotărâre este dată de următoarele acte
normative:
§ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 10
şi art. 23 al. (1) lit. a), art. 24 al. (1) lit. b), art. 28 din Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 17, art. 18 al. (2),
articolelor 21 - 24 şi art. 42 al. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul
de alimentare cu apă şi de canalizare,
§ Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind
atribuirea directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
§ Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008”;
Necesitatea şi oportunitatea
Gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare
reprezinta modalitatea de organizare, functionare si administrare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, cu
respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare privind calitatea
apei potabile si epurarea apelor uzate si in functie de urmatoarele
elemente: (i) nevoile comunitatii locale; (ii) marimea, gradul de
dezvoltare si particularitatile economico-sociale ale localitatilor; (iii)
starea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare existente; (iv)
posibilitatile locale de finantare a exploatarii si functionarii serviciului,
respectiv a infiintarii ori dezvoltarii infrastructurii tehnico-edilitare
aferente; (v) raportul cost-calitate optim pentru serviciul
furnizat/prestat utilizatorilor.
Gestiunea serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare se organizeaza si se realizeaza prin urmatoarele
modalitati:

a. gestiune directa, in cadrul careia autoritatile deliberative si
executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe care le
reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si
responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea
sistemelor de utilitati publice aferente acestuia;
b. gestiune delegata, in care autoritatile administratiei publice locale
de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz,
asociatiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, in numele si pe
seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia
sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele
si responsabilitatile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare, precum si concesiunea
sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, respectiv dreptul
si obligatia de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui
contract de delegare a gestiunii.
Stabilirea modalitatii de gestiune se face prin hotarari ale autoritatilor
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale.
Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
reprezinta fundamental organizarii operationale si institutionale a
managementului serviciului si are drept scop:
•
•
•

asigurarea unei relatii echilibrate intre Autoritatile Locale si
Operatorul Regional;
concentrarea pe pregatirea, finantarea si executarea planurilor de
investitii, ca o baza pentru imbunatatirea performantei serviciilor;
reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficienta,
dinamica si durabila in sectorul de apa si canalizare, in special cu
privire la: gestiunea bunurilor si un sistem de prevederi financiare;
sistemul de ajustare a tarifelor; procesul de raportare si control.

Contractul de Delegare a gestiunii este un contract incheiat in
forma scrisa, prin care ADI, in numele si pe seama unitatilor
administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar, atribuie,
pe o perioada determinata, unui operator regional licentiat, in calitate de
delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia
de a presta serviciul de alimentare cu apa si de canalizare sau, dupa caz,
activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de
a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta
serviciului prestat, in schimbul unei redevente, dupa caz.

Contractul de Delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative
si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit Legii nr. 51/2006, Contractul de Delegare a gestiunii se
aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale
unitatilor administrativ-teritoriale membre ale ADI cu obiect de activitate
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si se semneaza de
presedintii ADI, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale
membre, in baza mandatului acestora.
Contractul de Delegare a gestiunii constituie un angajament pe
termen lung, continand clauze minime si obligatorii prin care sunt
stabilite drepturile si obligatiile specifice ale fiecarei parti cu privire la
dezvoltarea programului de investitii si atingerea unor niveluri de
performanta a serviciilor prestabilite.
Potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
Contractul de Delegare a gestiunii poate fi atribuit printr-una dintre
procedurile de atribuire reglementate de lege, respectiv licitatia publica
deschisa sau negocierea directa, cu mentiunea ca legea stabileste
obligativitatea aplicarii procedurii licitatiei deschise. De asemenea, legea
prevede posibilitatea atribuirii in mod direct a Contractului de Delegare,
in baza prevederilor art. 31¹ din Legea nr. 51/2006.
Atribuirea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului se va face
in mod direct, in baza hotararii privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apa catre Compania de Apă Sa Buzău adoptate de
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre
ale ADI Buzău 2008, cu respectarea principiilor concurentei si
transparentei impuse la nivel comunitar si national.
Ţinând cont de faptul că Primăria Bozioru, nu mai poate susţine în
regim propriu Sistemul Centralizat de Apă de la nivelul UAT Bozioru,
propun delegarea gestiunii acestui serviciu către operatorul Compania de
Apă SA Buzău. Înfiinţare în cadrul instituţiei noastre a Serviciului de Apă
nu este posibilă deoarece serviciul nu va fi unul sustenabil. Un asemenea
serviciu să funcţioneze conform legii, cu minim 5 angajaţi care trebuiesc
plătiţi din autofinanţare, sume pe care serviciul nu le poate susţine.
În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de
hotărâre, pe care vă rog să îl adoptaţi în forma prezentată.
PRIMAR,
GRIGORE Valentin
………………….

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA BOZIORU

website :www.comunabozioru.ro
e-mail: primariabozioru@yahoo.com
tel: 0238/708036, fax: 0238/750333

Nr.1.758/26.05.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania de Apa S.A. Buzau

Ţinând cont de:
§ Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 10
şi art. 23 al. (1) lit. a), art. 24 al. (1) lit. b), art. 28 din Legea nr. 51/2006
a serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 17, art. 18 al. (2),
articolelor 21 - 24 şi art. 42 al. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul
de alimentare cu apă şi de canalizare,
§ Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind
atribuirea directa a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
§ Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Buzău 2008”;
Potrivit Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
Contractul de Delegare a gestiunii poate fi atribuit printr-una dintre
procedurile de atribuire reglementate de lege, respectiv licitatia publica
deschisa sau negocierea directa, cu mentiunea ca legea stabileste
obligativitatea aplicarii procedurii licitatiei deschise. De asemenea, legea
prevede posibilitatea atribuirii in mod direct a Contractului de Delegare,
in baza prevederilor art. 31¹ din Legea nr. 51/2006.
Contractul de Delegare a gestiunii este un contract incheiat in
forma scrisa, prin care ADI, in numele si pe seama unitatilor
administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar, atribuie,
pe o perioada determinata, unui operator regional licentiat, in calitate de
delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia
de a presta serviciul de alimentare cu apa si de canalizare sau, dupa caz,
activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de
a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta
serviciului prestat, in schimbul unei redevente, dupa caz.

Contractul de Delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative
si intra sub incidenta prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Atribuirea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului se va face
in mod direct, in baza hotararii privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apa catre Compania de Apă Sa Buzău adoptate de
autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre
ale ADI Buzău 2008, cu respectarea principiilor concurentei si
transparentei impuse la nivel comunitar si national.
Faţă de cele prezentate, consider că s-au respectat prevederile legale,
şi precizez faptul ca proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii si
aprobării Consiliului Local, în forma prezentată de iniţiator.

Secretar General Comună,
OPREA Mirela
………………………

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.1 – pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului,servicii, comerţ şi urbanism

Nr.1968/20.06.2022

AVIZ

La proiectul de hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania de Apa S.A. Buzau
”
În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37 din Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului, servicii, comerţ şi urbanism, s-a întrunit în şedinţa de
comisie pentru a analiza şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea
discutării acestuia în sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei
Bozioru din data de 29.06.2022, adoptă următorul aviz:
Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre
a consiliului local nr.19/26.05.2022, privind încredințarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare către Compania de Apa S.A. Buzau,
cu un număr de
……0……..amendamente/fără amendamente.
(2) Prin urmare comisia nr.1 a analizat materialele depuse şi a
hotărât cu ______ voturi ,,pentru” _____voturi ,,împotrivă” ______ ,,abţineri”
avizarea proiectul de hotărâre mai sus menţionat
Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în
termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru.
Preşedinte,
MORĂRESCU ANDREI_________________
Secretar,
FILIPOIU VALERIAN_____________________
Membru,
MOROGAN GHEORGHE________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.2 – pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice, drepturile cetăţenilor

Nr.1969/20.06.2022

AVIZ

La proiectul de hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania de Apa S.A. Buzau
În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit.b) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.2,
pentru- administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice,
drepturile cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a analiza
şi aviza proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării acestuia în
sedinţa <<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de
29.06.2022, adoptă următorul aviz:
Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de hotărâre
a consiliului local nr.19/26.05.2022, privind încredințarea gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a
contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare către Compania de Apa S.A. Buzau.
(2) Prin urmare comisia nr.2 a analizat materialele depuse şi a
hotărât cu______voturi ,,pentru”_____voturi ,,împotrivă”______,,abţineri”
avizarea proiectul de hotărâre mai sus menţionat.
Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei,
în termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru.
Preşedinte
VĂCĂROIU MARIUS-ION_________________
Secretar,
DINCĂ LUISA____________________________
Membru,
SPĂTARU MARIAN_____________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU ,
CONSILIUL LOCAL BOZIORU
COMISIA NR.3 – învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă
şi de agrement

Nr.1970/20.06.2022

AVIZ

La proiectul de hotărâre privind încredințarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania de Apa S.A. Buzau
În conformitate cu prevederile art.125 alin. (2) lit. b) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv al prevederilor art.37 din Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare al Consiliului local Bozioru, Comisia nr.3, pentruînvăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de
agrement, s-a întrunit în şedinţa de comisie pentru a analiza şi aviza
proiectul de hotărâre depus, în vederea discutării acestuia în sedinţa
<<ordinară>> a Consiliului Local al Comunei Bozioru din data de
29.06.2022, adoptă următorul aviz:
Art.1 – (1) Se avizează favorabil /nefavorabil proiectul de
hotărâre a consiliului local nr.19/26.05.2022, privind încredințarea
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea
directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare către Compania de Apa S.A. Buzau.
(2) Prin urmare comisia nr.3 a analizat materialele depuse şi a
hotărât cu _______voturi ,,pentru” _____voturi ,,împotrivă” ______ ,,abţineri”,
avizarea proiectul de hotărâre mai sus menţionat
Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei,
în termenul recomandat, Secretarului General al Comunei Bozioru.
Preşedinte,
JIPA LUCIA_________________________________
Secretar,
MIRICĂ MARIA-NICOLETA___________________
Membru,
BUDUIANU MARIAN_________________________

